
Ge din bil  
extra  
omtanke. 
Boka en bilvård Boka en bilvård från 490:-från 490:-



Välj det bilvårdspaket  
som passar dig
Våra duktiga bilvårdsproffs fixar allt från in- och utvändig tvätt, 
dammsugning, vaxning och polering till lackskyddsbehandling och  
lagning av små stenskott.

Bilvård Mellan

Invändigt:  Dammsugning av kupé och bagage, rengöring av dörrmattor, rengöring 
av samtliga glasrutor, avtorkning av instrumentpanel, dörrpaneler och 
mittkonsol samt rengöring av trösklar och dörrgångar. 

Utvändigt:  Avfettning, handtvätt och avtorkning med mjuk trasa, fälgtvätt.  
Däck och eventuella lister glanssprayas.

Bilvård Liten

Invändigt:  Rengöring av golvmattor.

Utvändigt:  Avfettning, handtvätt och avtorkning med mjuk trasa, fälgtvätt.

Bilvård Stor

Invändigt:  Dammsugning av kupé och bagage, rengöring av dörrmattor, tornado-
rengöring, rengöring av samtliga glasrutor, avtorkning av instrument-
panel, dörrpaneler och mittkonsol samt rengöring av trösklar och 
dörrgångar.

Utvändigt:  Avfettning, handtvätt, avtorkning, motortvätt, djup- 
rengöring av lack, lagning av mindre stenskott i fronten  
samt polering och vaxning.

Boka din tid på liljasbil.se/bilvard 
Vi är flexibla när det kommer till upphämtning/återlämning av din bil.  

Få mer tid 
över till 
annat!

490:-

1 090:-

3 250:-



Lättare att hålla bilen ren och fräsch med en 
Lackskyddsbehandling
Om du vill bevara nybilskänslan på din nya Volvo extra länge,  
så ska du satsa på en lackskyddsbehandling!

• Med en lackskyddsbehandling blir det mycket enklare att hålla lacken  
konstant fräsch och skinande ren. En enklare återbehandling efter  
18 månader räcker för att bibehålla originalglansen under lång tid  
framöver.

• En lackskyddsbehandling ger ett effektivt skydd mot solens skadliga  
ultravioletta strålning, oxidation orsakad av miljöföroreningar och vägsalt.  
Bilen genomgår ett antal olika moment innan vi slutligen applicerar  
lackskyddet, som sedan får härda under flera timmar. Lackskydds- 
behandlingen bibehåller lackens spänst och motståndskraft vilket höjer 
andrahandsvärdet på din Volvo.

• En lackskyddsbehandling genomförd hos oss ger en produktgaranti under 
förutsättning att lacken sköts och återbehandlas enligt instruktionerna på 
intyget som alltid följer med behandlingen.



PRISLISTA             
BILVÅRDSPROGRAM      Pris inkl moms
Bilvård Liten 490:-
Bilvård Mellan 1.090:-
Bilvård Stor 3.250:-

TILLÄGG

Motortvätt (motor, motorrum, insida huv) 350:-
Klädseltvätt (ett säte) 500:-
Klädseltvätt (samtliga säten) 1.000:-
Siktförbättring (3 rutor) 650:-
Läderimpregnering               750:-
Polering/vaxning (Enbart utvändigt) 2.650:-
Solfilm   Offert

LACKFÖRSEGLING

Lackförsegling ny bil   3.400:-
Lackförsegling alt. 1  4.400:- 

 (lackförsegling + yttre rekond)
Lackförsegling alt. 2  4.900:- 

 (lackförsegling + bilvårdsprogram ”Stor”)
Återbehandling 2.450:-
Återbehandling, interiör städning, motortvätt   2.950:-
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Emmaboda
0471-252 00

Kalmar
0480-944 00

Nybro
0481-444 00

Tingsryd
0477-313 55

Växjö
0470-77 56 00

Hemsida
Liljasbil.se

Följande arbetsmoment ingår i lackförseglingen:
Lacken djuprengöres maskinellt i flera steg. Därefter skyddas lacken med speciell  
tvåkomponents lackförsegling. Garantibevis erhålles. Återbehandling ska ske var  
18:e månad och kan göras fyra gånger innan ny grundbehandling måste göras.

Följande arbetsmoment ingår i återbehandlingen:
Handtvätt samt maskinell rengöring av lacken. Repor och oxid avlägsnas.  
Utvändiga gummi- och plastdetaljer rengörs samt utvändig fönsterputs.  
Tidigare utfört garantibevis följs enligt anvisningarna.

Samtliga priser gäller för personbilar i normalt skick.


